
Verpleeghuisartsen De Zorgboog willen 
inspectiebezoek
30 maart 2009 

Artsen van De Zorgboog in Bakel hebben de IGZ gevraagd om inspecties uit te voeren in de 
verpleeghuizen van de Brabantse zorgorganisatie. De verpleeghuisartsen melden in het 
Eindhovens Dagblad dat zij niet langer de medische eindverantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor de situatie in de huizen. De artsen hebben ook het vertrouwen opgezegd in 
bestuursvoorzitter Bert Koeneman.

“Dit is onze beroepseer te na”, meldt één van de artsen die namens een groep van elf spreekt. 
De groep vreest het beperkte kennisniveau van sommige medewerkers en er is een structureel 
tekort aan verpleeghuisartsen bij De Zorgboog. Bestuursvoorzitter Bert Koeneman reageert 
verrast op het plan van de artsen om een brief te sturen naar de inspectie met het verzoek een 
bezoek te brengen aan de verpleeghuizen. “Ik weet hier niets van”, aldus Koeneman in het 
dagblad. “Er is ook helemaal geen tekort aan verpleeghuisartsen.” 

Vertrek directielid Hans van den Bosch 
Onlangs werd bekend dat het personeel van De Zorgboog zich beraadt op acties tegen de 
bestuursvoorzitter en de raad van toezicht. De aanleiding was het op non-actief zetten van 
Hans van den Bosch, lid van de raad van bestuur en verpleeghuisarts. Na maanden van 
onzekerheid over zijn positie heeft de raad van toezicht vorige week besloten dat Van den 
Bosch zijn functie voor 1 april zal neerleggen. 

Angstcultuur 
Bestuursvoorzitter Koeneman herkent zich niet in de angstcultuur zoals die wordt geschetst in 
de interne nieuwsbrieven van De Zorgboog. “Ik probeer als geen ander te streven naar een 
open en eerlijke communicatiecultuur”, aldus Koeneman. “Ik heb de neiging om eerlijke 
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vragen te stellen en mijn mening te geven, maar ik val nooit uit.” De IGZ meldt nog geen 
bezoek te brengen aan de Brabantse zorgorganisatie. (Zorgvisie - Nico van Wijk) 

Lees ook: 
Personeel De Zorgboog beraadt zich op acties
Cliëntenstop bij De Zorgboog
IGZ houdt ‘unieke situatie’ Orbis in de gaten
IGZ: Zandvoorts verpleeghuis treft geen blaam 

• Print dit artikel  
• Stuur door  

| Share 

Reacties (7)
vrijdag 10 april 2009 19:30 
Henk de Beer 

Ik heb zo'n 5 jaar met Bert Koeneman "samengewerkt". Als hij zegt "nooit uit te vallen" dan 
staat dat in zeer schril contrast met mijn ervaringen uit die tijd. Dat deze crisis er is , is voor 
mij geen verassing. Alleen dat het zo lang heeft geduurd is wel een verrassing voor mij. 

donderdag 12 augustus 2010 14:32 
verkooy 

Hoe Koeneman ooit voorzitter heeft kunnen worden is een raadsel; grootste prutser ooit. 
Macht corrumpeert inderdaad. 

donderdag 12 augustus 2010 14:54 
Lord Martsjenko 

Geen zorgen mensen, de man met de enge bril staat op geenstijl. Die komt nergens meer aan 
de bak 

donderdag 12 augustus 2010 21:21 
Multi 

Hij staat op geen stijl maar wel met +500.000 eurietjes in de pocket. Vannnnnnnn de mensen 
die moeten bezuinigen uiteraard 

donderdag 12 augustus 2010 23:02 
zorgfail 

Helaas, deze meneer is gesignaleerd bij de osiragroep in amsterdam. 

vrijdag 13 augustus 2010 09:25 
Dr.R. Clavan 
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Een nekschot voor Koeneman en die andere kloodtzak graag. 

dinsdag 31 mei 2011 10:12 
J.P. van den Wittenboer 

ZORGBOOG. Mijn vader was in 1993 opgenomen in de zorgboog wat toen stichting 
verpleeghuizen gewest helmond was.Hans van den Bosch was directeur bij de afdeling voor 
demente bejaarden van Jan de Witkliniek in Bakel. Ondanks schriftelijke beloften door het 
verpleeghuis dat contacten en overleg tussen familie van de verpleeghuisbewoner soepel en 
goed zouden verlopen,bleek zeer frequent van het tegendeel.Er was gebrek aan discipline 
(enkele daargelaten) bij de verpleging,en de verpleging aldaar beging zeer frequent 
vergissingen bij toedienen van medicijnen.Ook werden verpleeghuisbewoners gedrogeerd 
zonder medeweten familie in onder verantwoordelijkheid van Hans van den Bosch.De 
slaapvertrekken van de verpleeghuisbewoners zaten potdicht,en het centrale ventilatie cq 
luchttoevoersysteem bleek al jaren buiten werking en was voorzien van een dikke laag 
stof.Met de familie van de verpleeghuisbewoner diens mening werd niet serieus rekening 
gehouden.Omdat ik wat dieper de zaken onderzocht,werd ik al snel gezien als lastig en 
daarom neergezet als querulant en vervolgens weggezet met een interne klachtenregel van het 
verpleeghuis die achteraf niet objectief bleek.Volgens mij droeg van de Bosch drie petten n.l., 
van de farmaceutische industrie,van het verpleeghuis en om het belang van zichzelf veilig te 
stellen.Er bestonden destijds ook communicatieproblemen bij de verpleging die te wijten 
waren aan het gebrek aan communicatievaardigheden door gebrek aan ervaring.Onervaren 
personeel is minder goed in staat te anticiperen op normale eenvoudige vragen.Men had te 
maken met kwetsbare teams.Door uitval van een medewerker had dit destijds ook 
onmiddellijk grote gevolgen voor de andere medewerkers.Door tempodruk door de 
bezuinigingen vanuit de centrale overheid en omdat gaten daarom moesten worden opgevuld 
met goedkope onervaren krachten,waren teams prikkelbaar en snel nerveus.Maar het lag 
volgens van den Bosch allemaal aan mij,ik moest niet zoveel vragen stellen.In 2009 was er 
een bestuurscrisis in de directie van de latere zorgboog,die het verpleeghuis 1,2 miljoen euro 
heeft gekost aan ontslagvergoeding. (is dat om niet uit de school te hoeven klappen over de 
ware toedracht in verpleeghuizen en de rol van de farmaceutische industrie samen met de 
overheid).

 artikel door: J.P. van den Wittenboer. 

bezoek ook onze internetpagina over gezondheidszorg: 

http://www.slideshare.net/IFUDofHR/documents 

http://www.slideshare.net/IFUDofHR/documents

